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  016-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:19(  ؟ لنفسه ويجعلھا غيره مؤلفات يسرق من ماحكم - 1

  ) 00:07:46(  ؟ عنه عقَّ  إذا لوالده الطفل يشفعھا التي الشفاعة نوع ما - 2

 وھل ؟. عليه الجالسين برد السAم رد عنھم يسقط ھل يصلون جماعة وبجنبھم الجالسون عليه فرد المسجد إلى الداخل سلم إذا - 3

  ) 00:09:02(  ؟. باEشارة المصلي رد يشرع

  ) 00:13:40(  ؟ رمضان في المسافر صوم يجوز ھل - 4

  ) 00:15:31(  ؟.منھا رضع الذي ھذا أخيھا بنات إحدى من ابنھا يتزوج أن يجوز فھل الرضيع أخاھا امرأة أرضعت إذا - 5

  ) 00:19:09(  ؟ الكسب ھذا حكم فما والكاسيت الفيديو أشرطة بيع محل من يقتات رجل - 6

  ) 00:22:40(  ؟. والنساء للرجال مباح الدف وھل ؟ الغناء حكم ما - 7

  ) 00:34:55(  ؟. مجازي أم حقيقي المسخ وھل ؟. نسAً  لھم يجعل ھل قوماً  تعالى هللا مسخ إذا - 8

(  ؟.عندكم الوجود عقيدة ھي وما ؟.الحكم في واحدة كلھا الصوفية طرق وھل ؟.تستمد ماذا وعلى الصوفية الطريقة ھي ما - 9

00:38:05 (  

(  ؟) . يضلله من(  وسلم عليه هللا صلى يقل لم لماذا..)  له ھادي فA يضلل ومن...  هللا يھده من(  الحاجة خطبة في جاء -  10

00:50:07 (  

  ) 00:50:52(  ؟) . محرم ذي مع إ_ بريد مسيرة المرأة تسافر _(  حديث صحة ما -  11

  ) 00:52:59(  ؟. المسجد في الثانية الجماعة حكم ما -  12

  ) 00:54:04(  ؟.قطعھا من بد_ً  المريض ساق في ذھب من عمود إدخال حكم ما -  13

  ) 00:58:49(  ؟.لذاته مقصود القيد ھذا وھل ؟. المرأة سفر حديث في الواردة وليلة يوم زمن تحديد يتم كيف -  14

 تبالي و_ فرنسية الشركة أن علماً  ؟. بھا اEفطار إدراك أجل من بالشركة الخاص المسجد جماعة عن التأخير يجوز ھل -  15
 ) 01:01:08(  ؟. اEفطار موعد مع الصAة وقت بتعارض
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

  .بسم اهللا ، هات ما عندك  :الشيخ 



  ما حكم من يسرق مؤلفات غريه ويضيفها لنفسه ؟ :السائل 

يحسن لطالب هذه أو هذا النوع من السرقة نوع جديد مل يكن للمسلمني املاضني عهد به ، ولذلك ف :الشيخ 

العلم أن يستنبط حكمه ، حكم هذا النوع من نصوص عامة وقد يوجد هناك نص أخص وألصق باملوضوع أما 

وال تعتدوا إن اهللا (( النصوص العامة ، فهي اليت تنهى املسلم عن االعتداء على أخيه املسلم ، كمثل قوله تعاىل 

ن االعتداء سواء ما كان ذلك يف املال ، أو يف ، فاالعتداء نص عام يشمل أي نوع م))ال يحب المعتدين 

العرض أو يف اخللق أو يف أي شأن من شؤون احلياة اليت متس اإلنسان ، أما النص األلصق مبوضوعنا عنيت به 

احلديث املعروف مبوطأ اإلمام مالك ، ويف غريه  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سأل أصحابه عن السارق من هو؟ 

أن السارق هو الذي يسرق من ( و معلوم من أن السارق هو الذي يسرق مال غريه ، فأجام فأجابوا مبا ه

قالوا وكيف يسرق من صالته ، يا رسول اهللا ، قال ال يتم ركوعها وسجودها ، _ وعليكم السالم  - )صالته

ورمحة اهللا ، نأخذ من  فنأخذ من هذا احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم وّسع معىن السرقة ، وعليكم السالم

هذا احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم وسع معىن السرقة ، املعىن الذي كان حمدودا عند الناس ، وحمصورا يف 

سرقة األمور املادية ، كاألموال والعقارات وحنوها، فلفت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هذا احلديث نظر املسلمني 

وء من السرقة املعروفة عند الناس مجيعا ، أال وهي سرقة شيء من أركان الصالة بأن هناك سرقة أخرى وهي أس

ومن واجباا ، حيث ذكر الرسول عليه الصالة والسالم يف بعض روايات احلديث أن أسوأ السرقة هو الذي 

رمة هو ما يسرق من صالته ، ال يتم ركوعها وال سجودها ، من هذا احلديث نستطيع أن نفهم أن من السرقة احمل

جاء يف السؤال من أن يأخذ املسلم علم غريه مث ينسبه لنفسه ، وحسبه يف ذلك وعيدا قوله صلى اهللا عليه وسلم 

، أي إن الذي يتظاهر مثال بأنه غين ، كيف يتظاهر ؟ يأخذ )المتشبع بما لم يعط كالبس ثوبي زور  ...( 

ذا من كسبه ومن ماله وواقع األمر ليس كذلك فهو عليه ثوب الغين أو زينته فيلبسه ويتظاهر أمام الناس بأن ه

املتظاهر مبا ليس له فهو كالبس ثويب زور ، وإمنا قال كالبس ثويب زور،  )المتشبع بما لم يعط ( السالم يقول 

مل يقل كالبس ثوب زور، وإمنا قال كالبس ثويب زور من باب املبالغة يف زجر هذا الذي يتعاطى مبا ليس له، من 

هذا وذاك ال جيوز للمسلم أن يأخذ العلم من كتاب وأن ينسبه إليه ، هذا ولو كان حبثا أو حتقيقا ، فكيف  أجل

رمحهم اهللا يقولون من بركة العلم عزو كل قول إىل قائله ، هلذا  ...بنا إذا كان كتابا يأخذه برمته مث ينسبه لنفسه، 

  .، هذا ما حيضرين جوابا عن هذا السؤال حيرم أن يسرق املسلم كتابا ليس له مث يعزوه لنفسه 

  .ما نوع الشفاعة اليت يشفعها الطفل لوالده إذا عق عنه  :السائل 

معلوم يف كثري من األحاديث أن األطفال الصغار يوم القيامة يقفون عند باب اجلنة يبكون يطلبون  :الشيخ 



أهلم عن سبب بكائهم واهللا تبارك وتعاىل أعلم م آباءهم ، فريسل اهللا تبارك وتعاىل إليهم جربيل عليه السالم يس

، فيأتيهم جربيل عليه السالم فيسأهلم فيقولون  ال ندخل اجلنة إال وآباؤنا معنا ، فيأتيهم اإلذن من رب العاملني 

تبارك وتعاىل أن يدخلوهم وآباؤهم اجلنة فهذا النوع من الشفاعة وهو االستعجال بدخول اجلنة هو الذي يستحقه 

  .آلباء الذين عقوا أي ذحبوا عن أبنائهم واهللا أعلم ا

رد السالم فرض كفاية ، أما رده يف أثناء الصالة مع وجود آخرين ردوا السالم من ال يصلون يف  :السائل 

  حينذاك ؟

ا هو اجلواب يف نفس السؤال إذا كان ردوا السالم فرضا كفائيا مبعىن إذا دخل علينا رجل وسلم فرد أحدن :الشيخ 

فقد سقط الفرض عن اآلخرين ، فإذا تصورنا هنا موضع السؤال ، دخل الداخل وبعضنا يصلي والبعض ال يصلي 

فرد السالم أحد هؤالء الذين ال يصلون ، فقد سقط الفرض عن املصلي أن يرد إشارة باليد ، فالسؤال يف الواقع 

سائل كان يريد أن يقول يف سؤاله ، إذا دخل تكرار ال فائدة منه ، لكن الذي يدور يف خلدي ويف ذهين لعل ال

الداخل املسجد وبعضهم يصلي والبعض اآلخر ال يصلي فهل للمصلني أن يردوا السالم على املسلم إشارة بيده 

، فجواب السؤال الذي طرحته ال  - وعليكم السالم وبركاته اسرتح على اللوج - هذا السؤال الذي ينبغي أن يوجه

ب املتعلق بالصورة األوىل، قلنا يف الصورة األوىل ، إذا دخل الداخل إىل الس فسلم ، فرد خيتلف أيضا عن اجلوا

أحدهم جاز، أي سقط الفرض عن الباقني لكن هذا ال يعين أنه ال جيوز هلم مجيعا أن يردوا السالم عليه كلهم 

ة السالم من واحد عن يقولون وعليكم السالم، بل هذا هو األفضل البحث األول كان سقوط فرضية إجاب

اآلخرين ، لكن هذا ال يعين أن اآلخرين ال يشرع هلم رد السالم، بل يشرع هلم رد السالم لكن على سبيل 

االستحباب وليس على سبيل الوجوب كذلك احلكم يف الصورة األخرى اليت صورا آنفا، إذا دخل الداخل 

صلني إشارة أو اجلالسني لفظا فقد سقط الواجب ، املسجد وبعضهم يصلي وبعضهم ال يصلي فإذا رد أحد امل

ولكن أيضا يقال لو ردوا مجيعا السالم أولئك الذين ال يصلون لفظا والذين يصلون إشارة فهذا األفضل وإمنا 

الفرض أن يرد واحدا منهم ولكين استدرك على نفسي فأقول الواجب إمنا هو األكمل وهو أن يرد أحد احلاضرين 

ال يصلون يردون لفظا، فإن رد سائرهم مبا فيهم اجلالسون لفظا واملصلون إشارة فهو األفضل،  اجلالسني والذي

  .هذا ما أردت بيانه 

  .هل جيوز صيام املسافر يف رمضان  :السائل 

هل جيوز صيام املسافر يف رمضان ال شك يف جواز ذلك ، وال سيما وقد جاء التصريح بالتخيري يف  :الشيخ 

سلم حينما سأله الصحايب املسمى بعمرو بن محزة األسلمي ، أنه يسافر كثريا فهل يصوم، حديث يف صحيح م



إن شئت فصم ( قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر وهلذا فاملسافر يف رمضان له اخليار ، بصريح هذا احلديث 

الصوم وإمنا أوكل ، وهذا من حكمة التشريع أنه مل يرجح الصوم على الفطر ، أو الفطر على )وإن شئت فأفطر 

األمر إىل املكلف ألن املكلفني خيتلفون يف ذلك اختالفا كثريا منهم من خيتار الصوم يف شهر الصيام على أن 

يصوم يف غري هذا الشهر والناس مفطرون ، ومنهم من يؤثر الراحة يف سفره يف هذا الشهر وال يتحرج من أن 

، يف )إن شئت فصم وإن شئت فأفطر (  عليه وسلم يصوم يف غري هذا الشهر، لذلك كان قوله صلى اهللا

  .نعم . منتهى احلكمة 

امرأة أرضعت أخاها وهو طفل وعندما كرب وصار له عنده أوالد أرادت أن تزوج ابنها من إحدى بنات  :السائل 

  أخيها ،فهل هذا جائز ؟

  هو لو مل ترضعه ماذا يكون احلكم ؟ :الشيخ 

  .أخوها  :السائل 

  .أخوها ، لو مل ترضع هذا الرضيع  كيف  :الشيخ 

  .هو أخوها من النسب  :السائل 

  .آه  :الشيخ 

  .فلما أرضعته أصبح ابنا هلا وأخا هلا  :السائل 

اآلخرون ماذا صاروا ، صاروا أخاه يف الرضاعة ، الذين يشرتكون معه يف الرضاعة فهم أخوة . أي نعم  :الشيخ 

  .كوا جيوز يف الرضاعة فال جيوز ، والذين مل يشرت 

  .يعين يا أستاذنا لو كانت هذه البنت ما رضعت من أمها جيوز أن تتزوج منه  :السائل 

  البنت ما رضعت من أمها ؟ :الشيخ 

  مثال ثالث اثنتان رضعن وواحدة ما رضعت منها ؟ :السائل 

  .نعم  :الشيخ 

  اليت ما رضعت تكون مثل االثنني الاليت رضعن ؟ :السائل 

  ان رضعن ، البنتان من هن ؟البنت :الشيخ 

بنات املرأة رضعن منها اثنتان حيث افرتضنا أن عندها ثالث بنات عندها اثنان رضعن وواحدة ما  :السائل 

  .رضعت من أمها مطلقا 

  .هي بنتها  :الشيخ 



  .أي نعم بنتها  :السائل 

  .سواء رضعت أو ما رضعت فهي بنتها يف النسب  :الشيخ 

  .ؤثر يف الرضاعة يقول هنا امل :السائل 

  .ال هنا املؤثر النسب  :الشيخ 

السؤال هو كاآليت يا أستاذ إنه امرأة أرضعت أخاها ، فلما كرب أخوها تزوج وصار له بنات ، وأصبح  :السائل 

للمرأة ابنا فرتيد أن تزوج ابنها من بنات أخيها الذي هو ابن هلا يف الرضاعة ، فابنها هو أخو أخيها يف الرضاعة، 

  .بناته بنات أخيه يف الرضاعة و 

ال هذا السؤال ألنه املسألة معمى علّي فإذا كان عندك الصورة واضحة ، ال عليك إذا أنت فهمت  :الشيخ 

  .املوضوع واستوعبته 

  .أنا استوعبت املوضوع كاآليت  :السائل 

  .وعندك جواب عليه فلتفكر فيه  :الشيخ 

  .إن املرأة أرضعت أخاها  :السائل 

  .نعم  :خ الشي

  .من النسب فأصبح ابنا هلا يف الرضاعة  :السائل 

  .صح  :الشيخ 

فعندما كرب األخ تزوج وأصبح عنده بنات ، واملرأة اليت أرضعت أخاها هلا ابن فهو ابنها أخو أخيها يف  :السائل 

ات أخيه من الرضاعة فهل الرضاعة ألا أمه يف الرضاعة وأم ابنها من النسب فلما كرب هذا الولد أراد أن يتزوج بن

  هذا جيوز ؟

  .الظاهر أنه ال جيوز  :الشيخ 

  .نعم ، الظاهر ال جيوز ألنه عمها  :السائل 

  .حيرم من الرضاعة ما حيرم من النسب نعم  :الشيخ 

  رجل يقتات من حمل بيع أشرطة فيديو وكاسيت فما حكم هذا الكسب بالتفصيل ؟ :السائل 

احلكم يف كثري من األمور اليت خيتلط فيها اجلائز باحملرم ، والعربة يف مثل ذلك هو احلكم يف الفيديو ك :الشيخ 

على الغالب، أن ينظر إىل الغالب إذا كان هو احلالل فحالل وإذا كان هو حرام فحرام، والذي نعتقده بالنسبة 

التلفزيون هو بال شك هو لواقعنا اليوم أن الذي يغلب على الفيديو هو الذي يغلب على التلفزيون والذي يغلب 



ما ال جيوز نشره وال النظر إليه فلهذا فيكون حكم الفيديو أنه ال جيوز استعماله وال بيعه والشراؤه وهذا كله داخل 

، وهذه اآلية جيب أن تكون راسخة على األقل ))وال تعانوا على اإلثم والعدوان (( حتت عموم قوله تعاىل 

ذهن كل مسلم ولو كان رجال عاميا فإن كون املسلم عاميا ليس من الزم أمره معناها يف أذهان كل مسلم ، يف 

وال تعاونوا على اإلثم (( أن يكون جاهال ببعض القواعد اإلسالمية الذي يكثر االبتالء ا ، فقوله عز وجل 

ا على املنكر ، ، هذه قاعدة عامة فال ينبغي أن يكثر املسلم السؤال عن أي نوع يعلم أن فيه تعاون))والعدوان 

فينبغي أن يكون اجلواب عنده ال جيوز، ولذلك فإنا أتأمل جدا حينما تكثر األسئلة كلها على وترية واحدة ، وكلها 

(( داخلة يف التعاون على املنكر ، وهذا ال ميكن حصره أبدا، هلذا أنصح بأنه ال تزول هذه القاعدة من أذهاننا 

، فيدخل يف هذا كل منكر ، كالذي يبيع مثال األمور اليت يسموا اليوم ))وال تعاونوا على اإلثم والعدوان 

بالنوفيتيه فهذه يف الغالب يغلب فيها النساء على االختالط والتربج وحنو ذلك، فال ينبغي السوائل أجيوز هذا أو 

  .نعم . و ال جيوز مادام أن الغالب عليها هو التعاون على املنكر، من هذا القبيل أيضا مسألة الفيدي

  ما حكم الغناء مع التوضيح ؟ :السائل 

تكلمنا عن الغناء كثريا وقلنا إن الغناء له حالتان ، إما غناء بصوت املغين فقط ، وإما يكون غناء مع  :الشيخ 

شيء من آالت الطرب ، القسم األول الذي ليس معه آله طرب ، ينظر فيه ، إن كان تغنيا بكالم ال جيوز النطق 

( لفظ به فأوىل وأوىل ، أن ال جيوز التغين به، وإىل هذا يشري الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، بقوله يف الشعر به والت

الشعر كالم موزون فحسنه حسن وقبيحه قبيح، وقد قال عليه  )الشعر كالكالم حسنه حسن وقبيحه قبيح 

واستنباطا  )آلخر فليقل خيرا أو ليصمت من كان يؤمن باهللا واليوم ا( الصالة والسالم يف الكالم بصورة عامة 

من احلديث السابق نستطيع أن نقول من كان يؤمن باهللا واليوم واآلخر فليقل خريا من الشعر ، وإال فليصمت ، 

ومن باب أوىل حني ذاك أن نقول من كان يريد أن يتغىن بشيء من الكالم أو من الشعر فليتغىن خريا وإال 

سائل كلها تأخذ حكما واحدا لكن هذا احلكم يعلو إمثه باختالف ما يلتصق به ، فليصمت ، هذه عديد من امل

مثال إذا كان الكالم قبيحا لكنه يقال بصورة حيرك عواطف بعض الناس أشد مما لو تكلم به فال شك أن األمر 

ا بآلة طرب وكان الكالم حني ذاك يزداد إمثا على إمث، فإذا كان الغناء الذي يتغىن به املتغين ، كما قلنا ليس مقرتن

مما جيوز التلفظ به، فالتغين به جائز ، ولكن ليس ينبغي أن يكون صنعة ومهنة يتظاهر بذلك ويكتسب به أمام 

الناس حىت يأخذ بذلك اسم املغين، على أنه من الصعب أن نتصور مغنيا يلتزم حدود الشرع يف غناه ، هذا  

عملي ، لكن كالمنا يشمل كل إنسان يريد أن يتغىن ولو يف مكانه  كالمنا هو بالنسبة للمغين مهنة نظريا غري

يتسلى مبثله فتقول بالشرط املذكور آنفا ال بأس أن يتغىن بالكالم وبالشعر الذي ليس فيه خمالفة للشرع من باب 



وص  التسلي به، أما الغناء بآالت الطرب فهذا ال جيوز إطالقا ألن استعمال آالت الطرب، حمرم شرعا يف نص

كثرية ولذلك اتفق األئمة األربعة وغريهم على حترمي استعمال آالت الطرب ، إال الدف منها فقط، ويف أيام 

معدودات فقط، وهي يوم العرس ويوم الفطر ويوم النحر فيجوز استعمال الدف من بني كل آالت الطرب يف 

هم وهو احلق الذي ال جيوز ملسلم أن حييد عنه هذه األيام الثالثة هذا كما قلنا اتفق على ذلك األئمة األربعة وغري 

قيد شعرة فقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، التنصيص على حترمي آالت الطرب، حىت قرا باملقطوع حترميه 

 - أي الزنا - ، )ليكونن يف أميت أقوام يستحلون احلر (( شرعا كاخلمر والزنا أعين بذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم 

، وهي آالت الطرب ، فنجد رسول اهللا صلى اهللا عليه )والخمر والمعازف ( أي احليوان البلدي  - )لحرير وا( 

وسلم ، قرن آالت الطرب مع احملرمات املقطوع حرمتها ، الزنا واخلمر واحلرير احليواين ال أستدل ، أنبه فأقول ال 

وسلم باملعازف بسابقاا من احملرمات فقط ، وإمنا  أستدل على التحرمي املذكور مبجرد قرن الرسول صلى اهللا عليه

ومعىن يستحلون أي ما كان حمرما شرعا، مث  )ليكونن في أمتي أقوام يستحلون ( استدل بقوله عليه السالم 

يمسون في لهو ولعب ،   ...الحر والحرير والخمر والمعازف ( ضرب على ذلك أمثلة أربعة فقال 

، أقول هذا ألن االستدالل الذي ذكرته ذا احلديث على آالت الطرب )ازير ويصبحون وقد مسخوا قردة وخن

، أشكل على بعضهم قدميا وحديثا فقالوا إمنا يدل احلديث على حترمي اجتماع هذه األمور األربعة يف هلو ولعب ،  

ى أن هذه فكلمة يستحلون نص عل ) ...يستحلون ( كان جوابنا ما أشرت إليه آنفا من قوله عليه السالم 

املذكورات ، إتباعا على التسلسل هي حمرمة شرعا ، فهنا يكمل االستدالل باحلديث، أما أم يصبحون وقد 

مسخوا قردة وخنازير ، فذلك فعال بسبب اجتماعهم على هذه املنكرات كلها ولكن قول الرسول عليه السالم ، 

، ويؤكد ذلك أن النيب صلى اهللا عليه السالم قد  يستحلون يدل على أن هذه األشياء األربعة ، هي حمرمة شرعا

نص على حترمي بعض آالت الطرب، نصا صرحيا مقرونا مع بعض احملرمات اليت ذكر بعضها يف احلديث السابق 

وهو ذكر يف احلديث السابق  -)إن اهللا حرم على أمتي الخمر ( أعين بذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم 

وهو الطبل ، وهو من مجلة املعازف ، فهذا يؤكد أن   )والكوبه ( -حلديث السابقوامليسر وهو مل يذكر يف ا- 

يعين أن هذه األشياء  )يستحلون الحر والخمر والحرير والمعازف ( قوله عليه السالم يف احلديث السابق 

على أمتي  إن اهللا حرم( األربعة حمرمة ، أكد ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف هذا احلديث الثاين 

، والكوبة هو الطبل ، وهناك أحاديث أخرى جاءت تصرح بتحرمي املعازف وآالت  )الخمر والميسر والكوبة 

الطرب، وإن كان يف أسانيدها ضعف ال نستطيع أن نستدل بفرد من أفرادها وإمنا نستدل مبجموعها ال سيما 

ن األدلة يف حترمي الغناء بقسميه الغناء ، هذا ما حيضرنا م ) ...يستحلون المعازف ( وقد تقدمها حديث 



باأللفاظ اليت ال جيوز النطق ا، سواء اقرتن ا آلة طرب أو ال واستعمال آالت الطرب ولو انفرادا عن الغناء 

بالصوت ألا حمرمة بنصوص الشريعة اليت سبق أن ذكرنا بعضها، هذا ما لدي عن هذا اليت سبق أن ذكرنا 

  .وابا عن هذا السؤال بعضها، هذا ما لدي ج

  بالنسبة للدف هل يباح للرجل والنساء سواء ؟ :السائل 

  .للنساء فقط   :الشيخ 

ذهب قوم إىل تأويل احلديث املذكور أن القذف واملسخ قالوا إن اخلنزير معروف بالدياثة والقرد بالتقليد  :السائل 

  نيب فهل هذا التأويل له مسوغ ؟، فذهبوا إىل أن األمة تصبح ال تغار على عرضها وحتاكي األج

ال مسوغ ملثل هذا التأويل إال االستبعاد العقلي ، وال جيوز لغة بل شرعا ، ال جيوز لغة فضال عن الشرع  :الشيخ 

إخراج أي كالم عن داللته الظاهرة إال إذا كانت هذه الداللة غري ممكن وقوعها ، هذه قاعدة معروفة عند علماء 

نه ال جيوز تأويل الكالم إال عند تعذر حقيقة هذا الكالم واملسخ املذكور يف هذا احلديث ويف اللغة والشرع معا، أ

أحاديث أخرى، له مثال سابق صرح به ربنا عز وجل ، يف القرآن الكرمي ، ذلك هو املسخ املتعلق بطائفة من 

صلى اهللا عليه وسلم يف بعض  ، وقد صرح الرسول)) فقلنا هلم كونوا قردة خاسئني (( اليهود حيث قال عز وجل 

األحاديث ما يؤيد أن املسخ الذي وقع يف اليهود والذي ذكر يف القرآن صراحة بغري ما آية هو مسخ حقيقي 

وقد كانت القردة  )لم يمسخ اهللا قوما فجعل لهم نسال ( ولذلك مل يتناسل وقال عليه الصالة والسالم 

فال يبقى هلم  )عز وجل إذا مسخ قوما أهلكهم بعد ثالثة أيام  إن اهللا( واخلنازير قبل ذلك ويف حديث آخر 

نسل  فتأويل أحاديث املسخ على أنه جمازي وليس حبقيقي ، فال مربر له ال لغة وال شرعا وإمنا هي على ظاهرها 

  .نعم

نفس احلكم ما هي حقيقة الدعوة أو الطريقة الصوفية ، وعلى ماذا تستند وهل مجيع الطرق الصوفية هلا  :السائل 

  ؟

التصوف بال شك هو منهج خاص كان أصله متعلقا بسلوك الشخص يف حياته مث تطور فصار فلسفة  :الشيخ 

هلا أفكار خاصة ، ختالف هذه الفلسفة ، وخيالف ذاك السلوك اإلسالم يف كثري من شؤونه ويف كثري من أفكاره 

ا النصارى يف دينهم وما كتبها اهللا عليهم، مث جاء وسلوكه ، التصوف أسهله هو أنه يشبه الرهبانية اليت ابتدعه

، التصوف يف  )ال رهبانية في اإلسالم ( اإلسالم يؤكد بطالن الرهبنة يف اإلسالم فقال عليه الصالة والسالم 

وما رعوها حق (( احلقيقة كأنه تأثر بالرهبانية اليت كان بعض النصارى ابتدعوها مث التزموها وكما قال تعاىل 

، فتأثر بعض املسلمني برهبانية النصارى ، واقتدوا م ،وقد أنذرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا ))ها رعايت



لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع ، حتى لو ( من ذلك يف عموم قوله عليه الصالة والسالم 

، فمما كان عليه )السالم فمن الناس  دخلوا جحر ضب لدخلتموه ، قالوا اليهود والنصارى، قال عليه

النصارى الرهبنة فتأثر بعض املسلمني وقلدهم يف ذلك ، حىت أن الرهبنة بدأت تظهر قرا يف عهد الرسول صلى 

اهللا عليه وسلم ، أن الرهبنة يف احلقيقة أمر ترتاح إليه النفس البشرية ، املائلة إىل اإلعراض عن زخارف الدنيا فتزين 

حبها مثل هذه الرهبنة، ولذلك فقد ظهر قرا يف زمن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، يف شخص النفس لصا

بعض أصحابه صلى اهللا عليه وسلم، من ذلك مثال ما جاء يف صحيح البخاري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ،  

الدنيا كلها، وكان ذلك وسيلة  كان آخى بني أيب الدرداء بني سلمان الفارسي ، تلك املؤاخاة اليت ال مثيل هلا يف

لتقوية الروابط بني املهاجرين واألنصار أهل املدينة وكان من مجلة من آخى بينهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم أبو 

فجاء ذات ( الدرداء األنصاري وسلمان الفارسي وكان حبكم هذه املؤاخاة أو كان من لوازمها اإلكثار من التزاور 

إلى دار أبي الدرداء فدخل وسلم فوجد زوجة أبي الدرداء ولم ير أخاه أبا الدرداء  ، يوم سلمان الفارسي 

هذا أخوك أبو : " قالت " ما هذا يا أم  الدرداء : " فلفت نظره حالة أم الدرداء ،وهيئتها الرثة فقال لها 

إلى داره ، فبادر  فأسرها سلمان في نفسه وسرعان ما رجع أبو الدرداء" الدرداء ال حاجة له في الدنيا 

فهو قائم الليل صائم النهار ، فال : " ووضع له الطعام ، فاتني شيء كان من كالم أم الدرداء أن قالت 

، لما جاء أبو الدرداء بادر فوضع له الطعام ، فلما جلس أمسك وكان قد عرف من أم "حاجة له في الدنيا 

ففطره وجلس " واهللا ال آكل حتى تأكل : " ، فقال له الدرداء أنه صائم فلم يأكل فأكد عليه أبو الدرداء 

يأكل معه ، ثم بادره سلمان بالكلمة التي أقرها الرسول صلى اهللا عليه وسلم فيما بعد عليها ، فقال له يا 

" إن لجسدك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه : " أبا الدرداء 

، )هللا عليه وسلم فقص عليه القصة ، فقال صلى اهللا عليه وسلم صدق سلمان ثم ذهب إلى النبي صلى ا

فأبو الدرداء حنى منحى الرهبنة ، وهو اإلعراض عن الزوجة ، والتمتع حبالله منها وعن الطعام والشراب إال بقدر 

و عبد اهللا بن وعلى ذلك أيضا ظهر أثره يف صحايب ناشئ صغري السن ، لكنه نشأ يف طاعة اهللا ويف عبادته وه

عمرو بن العاص ، فقد زوجه والده عمرو بن العاص بفتاة من قريش وبعد أيام سأهلا عن زواجها بابنه فكان أن 

يعين تزوجت وما تزوجت، وذكرت لعمرو أنه قائم الليل صائم النهار ،  "إنه مل يطأ لنا بعد فراشا " : قالت 

فذهب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كأنه يشكو ابنه  وبطبيعته احلال مل يعجب عمرو مثل هذا املوقف ،

يا عبد اهللا بلغني أنك ( فإما لقيين الرسول عليه السالم وإما أرسل إّيل فقال له " : إليه، قال عبد اهللا بن عمرو 

فإن  (فقال عليه السالم " قد كان ذلك يا رسول اهللا  : "قال  )تقوم الليل وتصوم النهار وال تقرب النساء 



، احلديث  )لنفسك عليك حقا ، ولجسدك عليك حقا ،ولزوجك عليك حقا ، ولزورك عليك حقا 

،واحلديث طويل ذكرناه أكثر من مرة والشاهد أن هذا أيضا مال إىل شيء من الرهبانية ، فأبطل الرسول عليه 

هذا النوع أسهل شيء يف  )الم ال رهبانية في اإلس( السالم ذلك مبثل هذه املعاجلات الشخصية مث حبديثه العام 

الصوفية لكن مع الزمن ، تطور التصوف حىت وصل إىل الكفر الذي دونه كفر اليهود والنصارى مجيعا، حيث 

وصلوا إىل القول بوحدة الوجود ،وذلك يعين أن ليس هناك خالق وخملوق وإمنا هو شيء واحد يعين كما يقول 

لشيوعية والناة أنه ليس هناك إال الطبيعة ،وهذا الذي وصلوا إليه من الدهريون والطبيعيون واملالحدة مجيعا كا

القول بوحدة الوجود يف احلقيقة أخطر من اإلحلاد املكشوف، ذلك ألن القائلني بوحدة الوجود يستدلون عليها 

مثال قوله ببعض النصوص من الكتاب والسنة وذلك بطبيعة احلال بطريقة التالعب بالنصوص وتأويلها بل حتريفها 

، فيستدلون مبثل هذه اآلية أن الرامي هو اهللا طيب وحممد رسول ))وما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى (( تعاىل 

اهللا فيقولون حممد مظهر من مظاهر الربوبية الشاهد، فال ينبغي للمسلم أن يتورط بشيء يسمى بالتصوف ، ألن 

السماوية ، هذا ما يتيسر لنا جوابا عن السؤال السابق أيسره وأهونه ضالل وأسوؤه كفر وجحد لكل الشرائع 

املتعلق بالصوفية ، علما أنه ترتب من وراء ذلك الطرق املعروفة بكثرا وبتباين أساليبها وتقاليدها وعباداا ، فكل 

  .نعم . ذلك ليس من اإلسالم يف شيء 

من يضلل ، التساؤل ملاذا مل تأت ومن هناك تساؤل عن خطبة احلاجة فيما يتعلق بلفظ من يهده و  :السائل 

، هل هذه اهلاء الثانية يف اخلطبة ثابتة يف اخلطبة ))من يهد اهللا فهو املهتدي ومن يضلل (( يضلله ألن اهللا يقول 

  أفيدونا جزاكم اهللا خريا ؟

ل به من السياق يف اخلطبة مل ترد من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ، ألن مفهوم املفعو  :الشيخ 

  .فال داعي للتصريح به وهذا أسلوب يف اللغة العربية معهود 

ال تسافر المرأة مسيرة بريد إال معها محرم ( يقول على ماذا استقر رأيكم بالنسبة حلديث أيب هريرة  :السائل 

  ، أهو صحيح أم ضعيف ؟)

النظر إىل إسناده وفعال إسناد هذا ليس بصحيح والصحة اليت ذكرت يف كتايب صحيح اجلامع كان ب :الشيخ 

احلديث يف سنن أيب داود صحيح وعلى شرط مسلم ، ولكن ملا أعدت النظر يف هذا احلديث وتيسر يل مجع 

طرقه تبني يل أن أحد رواة حديث الربيد وهو جرير بن عبد احلميد أظن الراوي له عن سهيل تفرد بذكر لفظة 

روايته عن شيخه املذكور كلهم رووه بلفظ يوم وليلة ، فهذا النوع من التتبع بريد دون كل الرواة الذين شاركوه يف 

ال تسافر امرأة ( لطرق احلديث وألفاظه وروايته كشف القناع عن شذوذ لفظ الربيد وأن احملفوظ يوم وليلة ، أي 



يثي الدقيق شاذ وذلك أو كما قال عليه السالم ، فذكر لفظة الربيد بالتعبري احلد )يوما وليلة إال مع ذي محرم 

  .يعين أن احلديث ذا اللفظ ضعيف، هذا ما تبني يل 

  إن مل أدرك اجلماعة األوىل فتقام الثانية هل أصلي أم أصلي فرادي ؟ :السائل 

ال يصلي يف مجاعة ثانية وإمنا هو يف خري نظرين إما أن يصلي يف املسجد وحده ، وإما أن يذهب إىل  :الشيخ 

ر يصلي فيه مجاعة مع أهل احملل فذلك أفضل وإال صلى يف املسجد منفردا ، ألن األمر كان يف داره أو مكان آخ

ذلك على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ويف عهد السلف الصاحل ولذلك تتابعت أقوال األئمة يف التنصيص 

وقد تكلمنا يف هذا بتفاصيل  على كراهة التجميع اجلماعة الثانية يف املسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب ،

  .مرات ومرات 

  ما حكم إدخال عمود من الذهب يف الساق بدال من برتها ؟  :السائل 

  .وهل هذا سؤال خيايل أم واقعي ! إدخال عمود ذهب  :الشيخ 

  .واقعي   :السائل 

ذكرنا أكثر من مرة قد  إذا كان على سبيل املعاجلة فجائز بال شك ، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كما :الشيخ 

جاءه رجل من الصحابة امسه عرفجة بن سعد وكان قد أصيب أنفه يف واقعة يف اجلاهلية امسها وقعة كالب، فاختذ 

أنفا من ورق من فضة فأننت عليه، وهذا طبيعة الفضة مع الرطوبة ، كطبيعة احلديد والنحاس خيرج من جمموع 

لمون أمحر وأما صدأ الفضة والنحاس فهو أخضر فأصبح يننت عليه ذلك شيء من الصدأ ، وصدأ احلديد كما تع

هذا األنف الذي هو من فضة ، فشكا أمره للنيب صلى اهللا عليه وسلم فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب ، وال خيفى 

على اجلميع أن اختاذ األنف من ذهب هو ليس من باب الضرورات تبيح احملظورات ألنه يستطيع أن يعيش هذا 

ذهبت أرنبة أنفه بدون أن يضع أرنبة عادية من معدن سواء كان من ذهب أو غريه ، لكن أباح الرسول  الذي

صلى اهللا عليه وسلم له أن يتخذ أنفا من ذهب بدل أنف من فضة لدفع الضرر الذي ينتج من إعادة األنف 

لساق املكسورة من ذهب إن تقريبا إىل وضعه الذي خلقه اهللا عليه وإذا كان األمر كذلك فإدخال عمود يف ا

اقتضى الطب ذلك فال مانع من ذلك أبدا ألن إباحة هذا أوىل من إباحة األنف من الذهب، لكن أنا أتساءل 

اآلن هذا العمود من ذهب ، يعين البد أنه يكلف فهل معىن ذلك أنه طبيا ال بديل له من حيث أن يستعاض 

  .وهل هو على علم جبواب ما سألت نعم  عنه مبا هو أرخص منه فمن الذي سأل هذا السؤال

  .ألنه مادة متنع التآكل   :السائل 

  .يعين ما فيه معدن أرخص منه  :الشيخ 



  .ال أعرف   :السائل 

  .أعتقد أنه ما فيه بديل ألن املعادن األخرى تعمل حساسية وال يتقبله اجلسم  ...: سائل آخر 

  .يعين غري البالتني يعين  :الشيخ 

  .أي نعم   :السائل 

  .نعم . احلمد هللا الذي جعل يف األمر يسرا  :الشيخ 

  ... :السائل 

كيف يأيت الدليل وقد جاء النص الصريح بتحرميه ؟ هذا اجلمع هذا نص خاص ال يتناىف مع النص ... :الشيخ 

ا، فأباح هذا وحرم اخلاص اآلخر، هذا مثل الذين قالوا البيع مثل الربا، فجاء اجلواب أن اهللا أحل البيع وحرم الرب

  .ذاك نعم 

، يقول ال تسافر املرأة يوما وليلة كيف يتم حتديد زمن  ) ...ال تسافر المرأة ( أخ يسأل عن حديث   :السائل 

يوم وليلة هل باملسري القدمي أم باملسري احلديث حيث إننا نعلم أن اإلنسان يستطيع أن يصل إىل أبعد دولة يف 

  .ة ، وال يستطيع أن يصل  إىل العقبة بيوم وليلة قدمياالطائرة بأقل من يوم وليل

صحيح ، اجلواب أن القيد املذكور يف هذا احلديث ليس مقصودا يف ذاته فقد جاء يف بعض األحاديث  :الشيخ 

، بدل يوم وليلة ، ثالثة أيام ولياليها ويف اية البحث الفقهي يف هذه األحاديث ينتهي األمر إىل تبين رواية من 

وايات احلديث املطلقة واليت هي أمشل وأعم من كل الروايات األخرى اليت جاءت بلفظ  يوم وليلة أو بثالثة أيام ر 

، سفرا مطلقا ، وهذا أيضا من دقة )ال تسافر المرأة سفرا إال ومعها محرم ( ذلك هو قوله عليه السالم 

من أنواع األسفار مهما كانت مسافاا طوال  الشريعة ، ألننا إذا استحضرنا هذا النص العام الشامل لكل نوع

وقصرا ، يزول اإلشكال الذي ورد بسبب املسافات اليت تقصد بواسطة الوسائل احلديثة بأقل من ساعة من الزمان 

هل خيرج بذلك الذي قطع هذه املسافة عن كونه مسافرا أم ال ، فإن كان ال يزال مسافرا فتجري عليه أحكام 

  .حني ذاك للمسافة اليت قطعها، وبأي وسيلة أو آلة اجتازها هذا هو جواب هذا السؤال املسافر وال قيمة 

نعمل مع شركة فرنسية واإلفطار جممع يف مطعمها عدد األفراد يفوق الثالثة آالف والدخول من باب  :السائل 

يد وقت إقامة واحد للنظام وذلك يأخذ من الوقت ما ال يقل عن ساعة على األقل ، فهل حيق للمسلم حتد

  صالة املغرب وتعجيل اإلفطار ؟

ليس واضحا السؤال ماذا يعين بالتحديد ، وقت املغرب حمدد شرعا، والتحديد هو ليس بالدقة اليت تلزم  :الشيخ 

امسع وما تتكلموا  يصري . الرجل بأن يلتزمها فوقت املغرب مثال ميتد على األقل ساعة من الزمن فماذا يعين نعم 



  ا يقول هو ليس عن التحديد ؟تشويش ماذ

  .يقول حتديد وقت إقامة صالة املغرب وتعجيل اإلفطار  :السائل 

يقول السائل موجود هنا نعم، وقت املغرب معروف أنه بني املغرب والعشاء فهل تعين بكلمة حتديد هنا  :الشيخ 

لساعة سبعة ونصف مثال هل هذا يعين مثال دخل وقت املغرب الساعة مثال سبعة فهم حيددون أن يصلوا املغرب ا

  .هو املقصود بالسؤال أم شيء آخر 

  تفوته صالة مجاعة ...املقصود   :السائل 

  .أنت تقول يف شركة فرنسية أي مجاعة تعين ؟ اآلن أنت تقول تفوته صالة اجلماعة  :الشيخ 

  .مجاعة املغرب فقط  :السائل 

  .مجاعة الشركة أم مجاعة املسجد  :الشيخ 

  .الشركة يعين  :السائل 

  طيب الشركة فيها مسجد ؟ :الشيخ 

  .نعم فيها مسجد  :السائل 

  .مسجد عام أم مسجد خاص بالشركة طيب  :الشيخ 

  الصالة ...يقوم من االفطار واال . ...خاص  :السائل 

ة ، السنة أن لقد ذهبت بعيدا ، دع الشركة اآلن حنن هنا كل من يف بيته يف حمله إىل آخره ، ما هو السن :الشيخ 

يفطر على مترات مث يذهب إىل املسجد بعد الصالة يعود يتعشى حىت يكاد ميتلئ أال ميكن تطبيق هذا النظام يف 

  .الشركة ، يفطر على مترات أو لقيمات مث يذهب إىل مسجد الشركة ويصلي فيه إشكال على هذا 

  .ال  :السائل 

  .إذا السؤال ملاذا  :الشيخ 

  ... :السائل 

يفطر ألنه يريد أن ميتلئ حنن نقول السنة أن ال يأكل حىت يشبع وتفوته الصالة وإمنا جيمع بني األمرين  : الشيخ

  يفطر على شربة ماء إذا مل يتيسر له ، مث يذهب ويصلي مث يعود ويفطر فهل تنحل املشكلة هكذا أم ال ؟

  .اإلفطار مجاعي  :السائل 

  .يا أخي هذا اإلفطار للشبع  :الشيخ 
  


